Productspecialist Hypotheken
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kom dan bij MoneyView werken. Wij bieden je de
mogelijkheid het beste uit jezelf te halen.

Achtergrond
MoneyView is actief sinds 1993 en toonaangevend op het gebied van onderzoek naar financiële
producten. Banken, verzekeraars, adviseurs en diverse media gebruiken de onderzoeken van
MoneyView voor concurrentieanalyse en een betere advisering aan de consument.
Van oudsher nemen Hypotheken een belangrijke plaats in binnen MoneyView als geheel en binnen de
afdeling Bancair in het bijzonder. In de afgelopen jaren is het aantal klanten en gebruikers van de
MoneyView-systemen sterk gegroeid. Nog meer dan voorheen is de accuraatheid van de informatie van
het grootste belang. Daarbij komt tevens dat de markt steeds meer van MoneyView verwacht dat ze
inspeelt op de actualiteit. Met het oog op al deze ontwikkelingen is besloten het team op Bancair uit te
breiden met een Productspecialist Hypotheken (32 uur per week).

Profiel Productspecialist Hypotheken
De Productspecialist Hypotheken beschikt over grondige materiekennis en kent daarenboven de markt
en de partijen die daarop actief zijn. Hij/zij is een volwaardige sparringpartner voor de Senior op de groep
en geeft mede vorm en structuur aan de informatiesystemen van MoneyView en de inhoud daarvan.
De Productspecialist Hypotheken is communicatief vaardig en probleemoplossend.

Taken Productspecialist Hypotheken:
•

Verzamelen, analyseren en vastleggen van hypotheekvoorwaarden en -rentes;

•

Beheer van eigen hypotheekaccounts;

•

Opvragen acceptatievoorwaarden hypotheken;

•

Bewaken integriteit Hypotheek-tabellen op eenduidigheid, consistentie, etc.;

•

Aanpassingen doorvoeren in de MoneyView-databases;

•

Aanpassingen doorvoeren naar aanleiding van foutmeldingen door klanten;

•

Het te woord staan van klanten;

•

Het schrijven van nieuwsbrieven over hypotheken;

•

Toetsen acceptatievoorwaarden van maatschappijen aan de vastgelegde informatie in de
systemen van MoneyView;

•

Ontwerp en onderhoud van maximale hypotheekberekeningen, boeterenteberekeningen
(rentemiddeling), maandlastenberekeningen, etc.

Functie-eisen:
•

HBO/WO werk- en denkniveau

•

In bezit van diploma Woningfinanciering 1 en 2 en/of Wft Basis en Hypotheken

•

Gedegen kennis van en ervaring met de hypothekenmarkt

•

Kennis en begrip van de werking van datamodellen is een pre

•

Kennis van Microsoft Office, met name Word en Excel

•

Nauwkeurig werken is een noodzaak
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•

Systematisch/efficiënt kunnen werken met grote hoeveelheden gegevens/tarieven

•

Plannen, organiseren en structureren van acties

•

Zelfstandig kunnen werken

•

Goede contactuele vaardigheden

•

Goede beheersing van de Nederlandse taal, in zowel woord als geschrift

MoneyView biedt:
Een informele werkomgeving met een prima werksfeer en volop mogelijkheden om jezelf te
ontwikkelen. MoneyView biedt prima arbeidsvoorwaarden, waaronder een premievrij pensioen,
studiekostenregeling en een collectieve ziektekostenregeling.

Solliciteren!
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature vragen, bel gerust. Lijkt het je leuk om kennis te maken,
mail dan je sollicitatie o.v.v. vacature Productspecialist Hypotheken naar:
MoneyView
T.a.v. de heer A.K. Tempelaar
HR & Recruitment Specialist
a.tempelaar@moneyview.nl
Tel. 020 - 626 85 85 / 06 - 24 87 85 42
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